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19803 Herziening van enige wetten in verband met de 
indeling van strafbare feiten in 
geldboetecategorieën (Wet indeling 
geldboetecategorieën II) 

B A D V I E S R A A D V A N STATE 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 10 juni 1986 

Bij Kabinetsmissive van 4 maart 
1986, nr. 76, heeft Uwe Majesteit, op 
voordracht van de Minister van 
Justitie, bij de Raad van State ter 
overweging aanhangig gemaakt een 
voorstel van wet met memorie van 
toelichting tot herziening van enige 
wetten in verband met de indeling 
van strafbare feiten in geldboeteca-
tegorieën (Wet indeling geldboeteca-
tegorieën II). 

1. Bij de indeling in geldboeteca-
tegorieën is in beginsel vastgehouden 
aan de criteria die zijn gehanteerd bij 
de Wet indeling geldboetecategorieën 
(Stb. 1983, 153) (punt 4 van de 
memorie van toelichting) en is 
afgezien van een herwaardering van 
de straf die op een verboden 
gedraging is gesteld (punt 5 van de 
memorie van toelichting). Een 
afwijking van de indelingscriteria kan 
soms voortvloeien uit overwegingen 
van systematiek waarvan sprake zou 
zijn bij de speciale strafverhogende 
omstandigheden en wanneer in de 
bestaande wetgeving een hogere 
straf is ingesteld in het geval van 
recidive (idem). 

De Raad van State merkt op dat 
andere afwijkingen van de indelings-
criteria welke in het wetsvoorstel zijn 
te onderkennen niet nader worden 
toegelicht (Artikel I, onderdeel 6, 
onder b, Artikel III, onderdeel 4, 
onder b, Artikel IV, onderdeel 2, 
onder a en c, Artikel V, onderdeel 6, 

N A D E R R A P P O R T 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 20 november 1986 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw Kabinet van 4 
maart 1986, nr. 77, machtigde Uwe 
Majesteit de Raad van State zijn 
advies betreffende het bovenvermelde 
voorstel van wet rechtstreeks aan 
mij te doen toekomen. Dit advies, 
gedateerd 10 juni 1986, nr. 
W03.86.0098, moge ik U hierbij 
aanbieden. 

1. Artikel I, onderdeel 6, onder b, 
betreft artikel 20, eerste lid, van de 
Wet verplaatsing bevolking. In de 
artikelsgewijze toelichting op Artikel 
I, is deze afwijking nader gemotiveerd. 

Artikel III, onderdeel 4, onder b, 
betreft artikel 22, eerste lid, van de 
Effectenvernieuwingswet. De 
geldboetecategorie is nader in 
overeenstemming gebracht met de 
indelingscriteria. 

Artikel IV, onderdeel 2, onder a en 
c, betreft de artikelen 53 en 55 van 
de Inkwartieringswet. De in deze 
artikelen opgenomen geldboetecate-
gorieën zijn nader in overeenstenv 
ming gebracht met de indelingscrite 
ria. 

Artikel V, onderdeel 6, onder a, 
betreft artikel 6 van de Leegstandwet. 
In de artikelsgewijze toelichting op 
Artikel V is de afwijking nader 
gemotiveerd. 
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onder a, Artikel VI, onderdeel 34, 
Artikel VII, onderdeel 1, Artikel IX, 
onderdeel 2, tweede, vierde en vijfde 
alinea, onderdeel 19, onder b, Artikel 
X, onderdeel 11 , onder b, tweede 
alinea, onderdeel 2 1 , onderdeel 24). 

Nu uit de memorie van toelichting 
bij meergenoemde wet valt te lezen 
dat bijzondere redenen om af te 
wijken van de indelingscriteria zwaar 
moeten wegen (memorie van 
toelichting, Kamerstukken II 1982/83, 
17 524, nr. 3, bladzijde 34, tweede 
volledige alinea), ware de redenen 
voor de afwijkingen in het wetsvoor-
stel nader in de memorie van 
toelichting te verwoorden. 

Artikel VI, onderdeel 34, betrekt 
artikel 10 van de Wet vervoersvoor-
waarden openbaar vervoer. De 
geldboetecategorie is nader in 
overeenstemming gebracht met de 
indelingscriteria. 

Artikel VII, onderdeel 1, betreft 
artikel 11, eerste lid, van de Mijnwet 
1903. De geldboetecategorie is 
nader in overeenstemming gebracht 
met de indelingscriteria. 

Artikel IX, onderdeel 2, betreft de 
Stuwadoorswet. In de artikelsgewijze 
toelichting op Artikel IX is deze 
afwijking nader gemotiveerd. 
Onderdeel 19 van dit Artikel betreft 
de Noodwet Arbeidsvoorziening. In 
dit geval was de motivering van de 
afwijking reeds in de artikelsgewijze 
toelichting gemotiveerd. Deze 
motivering kon worden bekort door 
de toevoeging over de afwijking in de 
Stuwadoorswet. 

2. In de memorie van toelichting 
wordt gesteld dat het, waar in de 
regel voor overtreding van bijzondere 
wetten toch een geldboete en geen 
vrijheidsstraf pleegt te worden 
opgelegd, weinig zin heeft bij een 
gelijkblijvend boetemaximum de 
vrijheidsstraf naar de mate van 
recidive te differentiëren (bladzijde 
4). Daarom zou in die gevallen in het 
wetsvoorstel uitzondering zijn 

Artikel X, onderdeel 11 , onder b, 
betreft de Monumentenwet. De 
opmerkingen van de Raad zijn 
aanleiding geweest voor een nieuwe 
redactie van dit onderdeel, waarbij 
geen sprake meer is van een afwijking 
van indelingscriteria. Daarbij is op de 
koop toe genomen dat een door de 
wetgever beoogde differentiatie in de 
geldboeten komt te vervallen. 

Onderdeel 21 van dit Artikel betreft 
de Wet op de dierproeven. In de 
artikelsgewijze toelichting is de 
afwijking nader gemotiveerd. 

Onderdeel 24 van dit Artikel betreft 
de Wet afbreking zwangerschap. In 
de artikelsgewijze toelichting is de 
afwijking nader gemotiveerd. Bij 
nader inzien is in artikel 17 de vierde 
geldboetecategorie opgenomen. 
Daar het in geval van ziekenhuizen of 
klinieken in de regel zal gaan om 
rechtspersonen, kan met gebruikma-
king van artikel 23, zevende l id, van 
het Wetboek van Strafrecht toch een 
geldboete van honderdduizend 
gulden worden opgelegd. 

2. Het wetsvoorstel is nog eens 
nagelopen op de wetten waarin op 
recidive een hogere vrijheidsstraf is 
gesteld bij een gelijkblijvend boete-
maximum. Dit heeft geleid tot 
aanpassingen in de zin als door de 
Raad van State bepleit. Slechts in 
geval van de Telegraaf" en Telefoon-
wet is een uitzondering gemaakt, die 
in de artikelsgewijze toelichting 
nader is toegelicht. 
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gemaakt op de regel dat slechts de 
geldboete is aangepast en de 
vrijheidsstraf ongemoeid is gelaten. 
Dit uitgangspunt is niet consequent 
doorgevoerd bij de aanpassing van 
de verschillende wetten. Op verschil-
lende plaatsen kan gewezen worden 
op bepalingen waarbij de differentiatie 
van de vrijheidsstraf in geval van 
recidive is gehandhaafd (bij voorbeeld 
de Arbeidswet, de Huisarbeidswet 
1933, de Veiligheidswet 1934, de 
Rijtijdenwet 1936 en de Werkloos-
heidswet (Artikel IX, onderdelen 3, 5, 
6, 7 en 10) terwijl soms bij recidive 
alleen een vrijheidsstraf wordt 
opgenomen. 

In de toelichting ware dit verschil 
deugdelijk te motiveren of, indien 
zulks niet goed mogelijk is, ware het 
wetsvoorstel aan te passen. 

3. Bij het college is de vraag 
gerezen of niet eveneens artikel 104, 
tweede l id, van de Wet op de 
noodwachten (Stb. 1952, 405) 
(Artikel I, onderdeel 5). artikel 69, 
tweede l id, van de Jachtwet (Stb. 
1954, 523) (Artikel VIM, onderdeel 2) 
en de artikelen 11 en 12 van de Wet 
Voorziening Perswezen 1951 (Stb. 
130) moeten worden gewijzigd, nu 
ook in die artikelen geldboeten 
worden genoemd. 

4. Ten aanzien van Artikel III, 
onderdeel 1, Artikel VI, onderdeel 3, 
en Artikel IX, onderdeel 13, is 
uitgegaan van een verouderde 
wettekst. 

5. Voor enkele redactionele 
kanttekeningen moge het college 
verwijzen naar de bij het advies 
behorende bijlage. 

3. Het ontbreken van een aanpas-
sing van de genoemde bepalingen is 
een omissie die thans is rechtgezet. 

4. Naar aanleiding van de opmer-
king van de Raad van State is het 
wetsvoorstel aangepast. 

5. Aan de redactionele kantteke-
ningen is gevolg gegeven. 

Zoals uit het vorenstaande moge 
blijken is rekening gehouden met de 
opmerkingen van de Raad van State. 
Tevens is van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om enige omissies recht te 
zetten. Het betreft hier: 

- Artikel II, onderdeel C, betrekking 
hebbend op de Wet op het hoger 
beroepsonderwijs; 

- Artikel V, onderdeel H, betrekking 
hebbend op de Leegstandwet; 

- Artikel VI, onderdeel C, betrek-
king hebbend op de Waterstaatswet; 
en 

- Artikel XI, onderdeel C, betrek-
king hebbend op de Wet tot behoud 
van cultuurbezit. 
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De Raad van State geeft U in 
overweging het voorstel van wet te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten Generaal, nadat aan het 
vorenstaande aandacht zal zijn 
geschonken. 

De waarnemend Vice-President van 
de Raad van State, 
Veringa 

Lijst van redact ionele kant teke -
ningen, behorende bij het advies 
no. W 0 3 . 8 6 . 0 0 9 8 van de Raad 
van State van 10 juni 1986 

- In Artikel VI, onderdeel 35, moet 
«52» worden gewijzigd in: 5 1 . 

- In Artikel X, onderdeel 1, onder 
b, moet «eerste en tweede lid» 
worden vervangen door: eerste 
volzin. 

- In Artikel X, onderdeel 27 , en in 
de memorie van toelichting (bladzijde 
11) ware de aanduiding «36b~36d» 
te vervangen door: 36b t /m 36d. 

- Punt 22 van de Aanwijzingen 
voor de wetgevingstechniek ware in 
acht te nemen. 

Ik veroorloof mij U in overweging 
te geven, het hierbij gevoegde 
gewijzigde voorstel van wet en de 
overeenkomstig het vorenstaande 
gewijzigde memorie van toelichting 
aan de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal te zenden. 

De Minister van Justitie, 
F. Korthals Altes 
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